פוליסה לביטוח
כספים בהעברה ובקופה
הואיל והמבוטח ששמו רשום ברשימה לפוליסה זו הגיש ל-
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן "החברה"(
הצעה חתומה המשמשת כבסיס לפוליסה זו ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה,
מעידה פוליסה זאת כי תמורת תשלום דמי הביטוח המפורטים ברשימה ,מסכימה
החברה בכפוף לתנאים ולהסתייגויות הכלולים בפוליסה זו ,לשפות את המבוטח עד לגבול
סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין:
.1

אבדן הכספים )בין במזומנים ובין בהמחאות( שיגרמו למבוטח על ידי מעשה
שוד ,גניבה או בכל דרך אחרת בהיות הכספים בהעברה מעסקו של המבוטח או
אל עסקו של המבוטח בכל שטח מדינת ישראל ,שיארע בתוך תקופת הביטוח.

.2

אבדן הכספים הנמצאים בכספת נעולה המתוארת ברשימה כתוצאה מאש ,שוד
ושימוש במפתחות הכספת שהושגו במירמה או באיומים.

.3

פריצה שנגרמה כתוצאה מכניסה המלווה בכוח ובאלימות ובתנאי שנארו סימנים
הנראים לעין המעידים על השימוש בכח ,בין ששימוש זה נעשה על ידי מכשירים,
חומרי נפץ או חומרים כימיים.

.4

אבדן או נזק לכספת עצמה מפריצה ובלבד שכל פתחי הכניסה לרבות חלונות,
למקום שבו נמצאת הכספת ,מוגנים באמצעי הגנה שנדרשו על ידי החברה
במועד עשיית הביטוח או לאחר מכן.
הפוליסה אינה מחסה:
אבדן הכספים שנבע כתוצאה ממעילה באמון של כל אדם המועסק על
.(1
ידי המבוטח ,בין שהארוע בוצע על ידו או בשיתוף פעולה עמו.
שימוש במפתחות הכספת )למעט האמור לעיל(.
.(2
בלאי ,תנאים אקלימיים.
.(3
נזק תוצאתי.
.(4
מחסור רגיל ,מחסור או גרעון כתוצאה מהשמטות או טעויות.
.(5
נזק לכספים המבוטחים בעת הימצאם בכלי רכב אשר המבוטח או אחד
.(6
מעובדיו אינו נמצא בו.

תנאים כלליים
.1

גילוי ושינוי בענין מהותי
הפוליסה הוצאה על יסוד הנחת החברה כי:
התשובות שנתן המבוטח לשאלות שנשאל בטופס ההצעה ,נכונות.
א.
המבוטח נקט באמצעים למניעת נזקים שנדרשו על ידי החברה להקלת הסיכונים
ב.
המבוטחים על ידי פוליסה זו.
לא ענה המבוטח תשובות נכונות ומלאות ,או לא גילה לחברה ענין מהותי ,או כל
ג.
שינוי בענין מהותי תהא החברה רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את
היקף חבותה לפי החוק.
ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח ,לרבות:
ד.
דרכי העברת הכספים.
.1
דרכי אחסון הכספים.
.2
אמצעי הבטיחות הננקטים בהעברה ובמקום המצאם של הכספים.
.3

.2

אמצעים להקלת הסיכון
המבוטח ינקוט בכל אמצעי להקלת סיכון החברה על פי הפוליסה ,כפי שהחברה תודיע
למבוטח בכתב מעת לעת במשך תקופת הביטוח ,ותוך הזמן שייקבע לכך בהודעתה ,או
כפי שפורט בהוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,ו/או בהוראות החוק ,תקנה או צו כלשהו
בהתאם למקרה.

.3

תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים
דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח לחברה בקשר לפוליסה
א.
ישולמו במלואם תוך  30ימים מתאריך תחילת תקופת הביטוח ,או במועדים
אחרים שפורטו בפוליסה בהתאם למקרה.
לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח לחברה במועדו ,ישא הסכום
ב.
שבפיגור הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד בין המדד הידוע ביום שנקבע
לתשלום ובין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.
הפרשי הצמדה אלה ישולמו לחברה בעת סילוקו של הסכום שבפיגור ויהוו חלק
בלתי נפרד ממנו.
לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  15ימים לאחר שהחברה דרשה
ג.
מהמבוטח בכתב לשלמו רשאית להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל
כעבור  21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן ,ואם נקבע מוטב
שאינו המבוטח ,והקביעה היתה בלתי חוזרת ,רשאית החברה לבטל את
הביטוח אם הודיעה למוטב בכתב על הפיגור האמור ,והמוטב לא סילק את
הסכום שבפיגור תוך  15ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.
אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום
ד.
שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור ,וכן את הוצאות החברה.

.4

הצמדת סכומי ביטוח
סכום הביטוח ישתנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ,המתפרסם מדי
א.
פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – או על ידי גוף רשמי אחר ,בין
המדד שפורסם סמוך לפני כריתת החוזה לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות
מקרה הביטוח.
אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח ,שלא על פי סעיף קטן
ב.
א' לעיל ,תהווה כל הגדלה כזו סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה
דלעיל ,כאשר המדד היסודי לגבי סכום ההגדלה יהיה המדד הידוע במועד תחילת
תוקף ההגדלה.

.5

תביעה לתגמולי ביטוח
בהוודע למבוטח או למוטב על קרות מקרה העשוי להיות עילה לתביעה על פי פוליסה זו
עליו:
להודיע מיד לחברה בכתב עם היוודע לו על ארוע המקרה.
א.
ארע המקרה עקב מעשה פלילי ,או חשד למעשה פלילי ,יודיע עליו מיד למשטרה
ב.
וימציא לחברה אישור בכתב.
ימסור לחברה ,תוך זמן סביר ,את המידע והמסמכים הנדרשים לבירור חבות
ג.
החברה והיקפה ואם אינם ברשותו עליו לעזור לחברה ככל שיוכל להשיגם.
לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק.
ד.
אין החברה חייבת בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או
להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן ,בנקיטת אמצעים סבירים או
אמצעים שהחברה הורתה לו לנקוט.
להודיע לחברה על כל ביטוח נוסף המכסה את החבות ,אבדן או הנזק המבוטחים
ה.
על פי פוליסה זו.

.6

מסמכים נוספים
המבוטח ימציא לחברה ,עם דרישתה הראשונה ספרי חשבונות ,ספרי קופה ,דו"חות
מע"מ ,קבלות ,פנקסים או כל תעודה אחרת בין שהיא ברשותו ובין שהיא ברשות אחר,
וניתן להשיגה על ידי בקשת המבוטח ,כדי שהחברה תוכל עד כמה שניתן לאמת את
תביעת המבוטח.

.7

סכום הביטוח לפי פוליסה זו יופחת בכל סכום אשר ישולם בהתאם לפוליסה ,תוך תקופת
הביטוח ,כפיצויים בעד אבדן שייגרם לכסף כולו או מקצתו.

.8

השתתפות עצמית
מכל תשלום תגמולי ביטוח שעל החברה לשלם על פי תנאי פוליסה זו ,יופחת סכום
ההשתתפות העצמית המפורט בדף הרשימה המתייחס לפרק ,או לסעיף ,שעל פיו
משולמים תגמולי ביטוח.

.9

זכות הקיזוז
החברה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום
שהמבוטח חייב לחברה בין שחובו מתייחס לפוליסה זו לבין אחרת.

.10

ביטוח חסר
אם ערכו הכללי של הרכוש המבוטח בזה יהיה בזמן קרות הנזק גדול יותר מהסכום בו
בוטח ,ייחשב המבוטח כמבטח של עצמו בסכום ההפרש וישא בהתאם לכך בחלק יחסי
של האבדן :כל פריט ופריט של הפוליסה ,אם יש בה יותר מפריט אחד ,יהיה כפוף לתנאי
זה בנפרד.

.11

אירועים לא מחוסים
ביטוח זה אינו מחסה אבדן ,נזק או חבות כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין על –
ידי אחד המאורעות הבאים או באמצעות או בהשתתפותו או כתוצאה ממנו ,דהיינו:
מלחמה ,פלישה ,פעולות חבלה וטירור ,מרד ,התקוממות צבאית או עממית ,מרי,
א.
מרידה מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי ,משטר צבאי
או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום
ל משטר צבאי או מצב של מצור.
אבדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין לרכוש המבוטח על ידי פעולות חבלה
ב.
ופעולות טרור המבוצעות על ידי אדם או חבר בני אדם ,בין אם הם פועלים בשם
או בקשר עם ארגון כלשהו ,ובין אם לאו.
למטרות סעיף זה טרור פרושו השימוש באלימות למטרות פוליטיות ,לרבות כל
שימוש באלימות הנעשה כדי להטיל פחד ואימה על הציבור או על חלק ממנו.

ג.

פוליסה זו לא תחסה נזק כלשהו שבגינו יש למבוטח הזכות לפיצויים על פי חוק
מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א –,1961וזכות זו לא נמנעה ממנו עקב אי קיום
הוראה כלשהי מהוראות החוק הנ"ל.

.12

ביטול הביטוח
ביטוח זה ניתן לסיום בעת על –פי דרישת המבוטח ,ובמקרה זה תשאיר החברה לעצמה
את הפרמיה הנהוגה לתקופה קצרה עבור הזמן בו היתה הפוליסה בתוקפה ,אולם אם
שולמה תביעה ,או קיימת תביעה תלויה ,לא תוחזר כל פרמיה.
כמו כן ניתן ביטוח זה לסיום בכל עת לפי רצון החברה על ידי הודעה של  30יום מראש
למבוטח על כן ,ובמקרה זה יהיה על החברה להחזיר ,לפי דרישה ,את החלק היחסי ,של
הפרמיה עבור התקופה הנותרת ,החל מתאריך הביטול.

.13

בוררות
אם יתעוררו חילוקי דעות כלשהם בקשר לגובה הסכום של אבדן או נזק כלשהו ,ימסרו
חילוקי דעות אלה ,באופן בלתי תוי בכל הענינים האחרים ,לבוררות על פי הוראות חוק
הבוררות תשכ"ח –  ,1968כפי שיהיה מעת לעת .למטרה זו יחשב סעיף זה כהסכם בוררות
לכל דבר .הוצאת פסק דין הבוררות הוא תנאי מוקדם לכל זכות תביעה בהערכאה
משפטית.

.14

הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי הפוליסה טעונה הסכמה בכתב של החברה ,אשר
תנתן במפורש למטרה זו .הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי מכח שתיקה או פעולה
אחרת של החברה )זולת הסכמתה כאמור לעיל ( אף אם הודיע המבוטח לחברה בצורה
ובמועד כלשהם על רצונו להאריכו.

הודעות למבוטח ולמוטב
.15
הודעה של החברה למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון
הידוע לחברה.
.16

הודעות לחברה
הודעה של המבוטח או של המוטב לחברה תינתן למען משרדה הרשאי ,המצויין בכותרת
לפוליסה ,או בכל מען אחר בישראל עליו הודיעה בכתב )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן
לזמן.

.17

תחולת החוק
על פוליסה זו ,בכפוף לתנאיה והוראותיה ,חל חוזה הביטוח התשמ"א –.1981

